Informatiedocument betreffende
de vergoedingen

Naam van de rekeningaanbieder: AXA Bank Belgium
Naam van de rekening: start2bank zichtrekening
Datum: 01/04/2020
• Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de belangrijkste aan uw
betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die vergoedingen met de vergoedingen voor andere
rekeningen vergelijken.
• Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de betaalrekening gekoppelde
diensten die hier niet worden vermeld. U vindt volledige informatie in de Tarieflijst AXA Bank voor
particulieren.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Beheren van de rekening [start2bank zichtrekening]

Totale jaarlijkse vergoeding

gratis

Met inbegrip van een dienstenpakket dat bestaat uit:
- aanbieden van een debetkaart: twee debetkaarten
[AXA debetkaart], één debetkaart per titularis
- onbeperkt aantal verrichtingen in euro:
• geldopneming in euro:
met een debetkaart [AXA debetkaart] aan een
selfservice-automaat van AXA Bank
• betalingen met een debetkaart [AXA debetkaart]
binnen de SEPA zone
• overschrijving in euro: elektronisch
• doorlopende betalingsopdracht
• domiciliëring
• inning van nationale cheques
Diensten boven deze aantallen worden in rekening
gebracht
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Betalingen (exclusief kaarten)
Overschrijving in euro
- elektronische overschrijving
- papieren overschrijving
Domiciliëring
Doorlopende betalingsopdracht
Geweigerde verrichting door onvoldoende saldo
(overschrijving in euro, domiciliëring, doorlopende
betalingsopdracht)

gratis
dienst niet beschikbaar
gratis
gratis
€5

Kaarten en contanten
Aanbieden van een kredietkaart [Visa Classic]
- bijdrage 1e en 2e kaart
- bijdrage vanaf 3e kaart
Aanbieden van een kredietkaart [Visa premiumplus]
- bijdrage vanaf 1e kaart
Geldopneming in euro
- aan het AXA loket
- met debetkaart [AXA debetkaart] aan een selfserviceautomaat van AXA Bank
- met debetkaart [AXA debetkaart] aan een geldautomaat
van een andere financiële instelling binnen de SEPA zone
- met debetkaart [AXA debetkaart] buiten de SEPA zone
- met kredietkaart
Geldopneming in andere valuta
- met debetkaart [AXA debetkaart]
- met kredietkaart

Een kredietkaart aanvragen is niet meer
mogelijk vanaf 16.03.2020
Maandelijks/kaart
Totale jaarlijkse vergoeding/kaart
Maandelijks/kaart
Totale jaarlijkse vergoeding/kaart
Maandelijks/kaart
Totale jaarlijkse vergoeding/kaart

€2
€ 24
€2
€ 24
€ 4,4
€ 52,8

dienst niet beschikbaar
gratis
€ 0,5
€6
1% van het bedrag + € 5
2% wisselprovisie + € 6
2% wisselprovisie + 1% van het bedrag + € 5

Debetstanden en bijbehorende diensten
Geoorloofde debetstand

debetrente
10,11% (JKP: 10,5%)
debetrente
10,11% (JKP: 10,5%)

Ongeoorloofde debetstand

Overige diensten
Rekeningverzekering
- verzekering overlijden bij ongeval
Rekeninguittreksels
- via homebanking
- via post

Jaarlijks
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€5
gratis
dienst niet beschikbaar
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Lijst van de meest representatieve aan een
betaalrekening verbonden diensten

TERM

DEFINITIE

BEHEREN VAN DE REKENING

De rekeningaanbieder beheert de rekening in euro voor de klant.

AANBIEDEN VAN EEN
DEBETKAART

AANBIEDEN VAN EEN
KREDIETKAART

De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de debetkaart wordt
uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgehouden van de rekening van de
klant.
De rekeningaanbieder verschaft een kredietkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het totaalbedrag van de met de kaart uitgevoerde transacties gedurende een overeengekomen periode, wordt ofwel volledig, ofwel
gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgehouden van de betaalrekening van de klant. In een kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant
wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen
van krediet wanneer het een kredietkaart met hernieuwbaar krediet betreft.

GELDOPNEMING IN EURO

De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in euro.

GELDOPNEMING IN ANDERE
VALUTA

De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in andere valuta dan de
euro.

OVERSCHRIJVING IN EURO

De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening, in euro in de SEPA zone.

DOORLOPENDE
BETALINGSOPDRACHT
DOMICILIËRING

De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, regelmatig een vast
geldbedrag over van de rekening van de klant naar een andere rekening.
De klant geeft toestemming aan iemand anders (de begunstigde) om aan de rekeningaanbieder de instructie te geven geld over te maken van de rekening van
de klant naar die van de begunstigde. De rekeningaanbieder maakt vervolgens
geld over aan de begunstigde op een door de klant en de begunstigde overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren.

GEOORLOOFDE DEBETSTAND

De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de klant in negatief mag gaan wanneer er geen geld meer beschikbaar is op de betaalrekening
van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald
dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente
in rekening wordt gebracht.
De rekeningaanbieder biedt een verzekering aan verbonden aan de rekening
van de klant.
De rekeningaanbieder verstrekt informatie over het saldo en de verrichtingen
op de rekening van de klant.

REKENINGVERZEKERING
REKENINGUITTREKSELS
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